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Data: 
Dijous, 31 de març de 2016 

Lloc:   
Sala Polivalent 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona 

Horari:  

De 16:00h a 19:30h  
 

Dirigit a:  

 Empresaris i emprenedors. 

 CEOs, Project Managers, 
COOs... 

 Professionals d’empreses 
biotec i tecmed. 

 Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica. 

Registre: 

45€ (iva inclòs) 
places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

 

Què poden tenir en comú una empresa biotecnològica 

que comença amb tres persones o una unitat de I+D de 

300? A banda de la necessitat de finançament i de 

projectes, els cal fer un ús eficient dels recursos per tal 

d’arribar a bon port. Quins factors dels equips humans 

valoren els inversors quan analitzen una oportunitat 

d'inversió? Quin rol juguen els inversors en l'evolució 

dels equips al llarg de la vida de la start up? Discutirem 

aquests i altres temes derivats de com fer realitat que 

els projectes en l’entorn biotecnològic i farmacèutic tirin 

endavant, plantejant els seus reptes i necessitats. 

Debatrem si existeixen models organitzatius d’èxit i 

quins elements poden tenir més importància a través 

de l’experiència dels ponents.  

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 

coneixement i networking adreçat als professionals 

d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 

per objectiu compartir experiències i reflexions en 

diferents àrees estratègiques de coneixement i 

capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 

les empreses biotecnològiques. Experts  i professionals 

del sector compartiran amb tots els assistents els seus 

coneixements i punts de vista sobre diferents 

temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 

del sector. A les jornades els assistents podran 

conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 

professionals i experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 

https://es.amiando.com/LL_ModelsOrganitzatius.html 

 

Més informació:  sbabic@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 

MODELS ORGANITZATIUS A LES BIO-EMPRESES 

I LA GESTIÓ DEL CANVI: QUINES SÓN LES 

CLAUS DE L’ÈXIT? 

 

http://www.biocat.cat/
https://es.amiando.com/LL_ModelsOrganitzatius.html
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Programa  

 
16.00 Benvinguda i presentació                     

Albert Barberà – CEO, Biocat 

Melqui Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 

 

 Moderació 

Ramon Bosser – Managing partner 
& COO, Spherium Biomed 

 
16:10   Retos de integración y gestión de 

cambios en la transferencia de 
equipos 

             José Luis Díaz – Director of Project 
Management GMD, AstraZeneca 

 
16:25 Adaptación de la gestión de 

proyectos desde el punto de vista 
de una CRO: de las big pharma a 
las nuevas compañías en 
desarrollo 

             Fernando Garcia – Project Director, 
TFS  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

16:40 De 3 a 300, aspectes importants de la 
organització de R&D en farma i biotec 

             Ramon Bosser – Managing partner & 
COO, Spherium Biomed 

 

16:55    La evolución del equipo al frente de 

             una start up y sus principales retos, 

             vista desde dentro 
             Eduard Diviu – CEO, Sagetis Biotech 
 

17:10  Del emprendedor a la organización 
pasando por el equipo: el punto de 
vista del inversor estratégico 

            José Terencio – COO, Gri-Cel 

 

17:25  Debat i torn de preguntes   

 

18:30  Conclusions i cloenda 

 

18:45  Cafè i networking  
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